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Dia dos 
Namorados 
aumenta 
vendas no 
comércio

Concurso elege Miss e Mister Etec

Sindicato busca cursos e excursões para fortalecer setor

A banda Serial 
Funkers, que disputa 
uma vaga nas fi nais 
do programa Su-
perStar da Rede Glo-
bo, fará uma apre-
sentação gratuita em 
Pindamonhangaba, 
hoje, no Shopping 
Pátio Pinda.

O grupo, que tem 
uma forte ligação 
com o município, 
terra do baterista 
Luguta, ex-membro 
da banda Forum, 
promete tocar can-
ções próprias e hits 
consagrados da Bla-
ck Music.

Serial Funkers faz show 
gratuito em Pinda hoje

O Sindicato Rural tem ofere-
cido cursos de qualifi cação, bus-
cado parcerias e proporcionado 
excursões e outras atividades 
aos produtores rurais de Pin-
damonhangaba com intuito de 
fortalecer o setor no município. 
Esta semana, o presidente do 
Sindicato, João Bosco Andrade 
Pereira, relatou parte das ações 
e as expectativas para o futuro 
do segmento na cidade.

‘AZEREDO’ REALIZA 
FESTA JUNINA

FATEC PROMOVE 
ARRAIÁ 
UNIVERSITÁRIO

CASA DE SHOWS 
FAZ FESTA 
PARA CASAIS

GERSON JORIO 
LANÇA LIVRO 
COM HISTÓRIAS 
DIVERTIDAS

O Dia dos Namorados 
(12 de junho), considerado 
a terceira melhor data para 
o comércio, deve aumentar 
de 3% a 10% o volume de 
vendas e serviços este ano 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. 

Para atrair os casais 

apaixonados, as duas 
maiores representações 
mercadológicas do mu-
nicípio, Associação Co-
mercial e Shopping Pá-
tio Pinda, apostam em 
campanhas com sorteio 
de brindes que vão deste 
iphone até carro 0km.

PÁGINA 3

PÁGINA 6

Baterista da banda, Luguta (à direita) é de PindamonhangabaPÁGINA 2

PÁGINA 3

A Escola Técnica Estadual João Gomes de Araújo promove a fi nal do con-
curso Miss e Mister Etec nesta quinta-feira (11). O evento tem entrada gra-
tuita e contará com desfi les de 16 meninas e nove rapazes – todos alunos da 
instituição. Os fi nalistas vão desfi lar em três trajes: o primeiro em alusão 
ao curso que estudam; o segundo, esporte; e o último, de gala.

Divulgação

Divulgação

Associados do Sindicato Rural em 
excursão para a Feira Agrishow
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gerson Jorio lança livro 
‘histórias de muitos amigos’

O escritor Gerson Jo-
rio lança o livro “Histórias 
de muitos amigos” nesta 
quinta-feira (11), às 20 ho-
ras, na Associação Atlética 
Ferroviária.

A obra, que será lan-
çada simultaneamente no 
Brasil e Portugal, sairá 
tanto na versão impressa 
como digital (e-books) e 
será vendida nas princi-
pais livrarias brasileiras e 
portuguesas.

O livro é composto por 
238 histórias bem hu-
moradas, vividas por 190 
amigos, familiares e cole-
gas do autor.

Os textos narram ca-
sos ouvidos e vividos por 
Gerson Jorio, conforme 
comentários do professor 

Paulo Tarcízio, autor do 
prefácio da obra: “O livro 
é excelente. Histórias cur-
tas, todas verídicas, todas 
engraçadas. Todos os lei-
tores se sentirão represen-
tados, por causa do colori-

do realista dos casos, que 
parecem anedotas - mas 
são reais. A vontade que dá 
é ler de uma vez, sem parar. 
Mas pode-se perfeitamente 
ler esse livro começando do 
fim para o começo... Ger-

son está de parabéns!”.
Os interessados podem 

adquirir o livro na hora 
do evento e receber a as-
sinatura com dedicatória 
do autor durante o lança-
mento.

Quando a chamada traz que a Tribu-
na do Norte é o principal veículo de 
comunicação de Pindamonhangaba, 

não é uma manchete taxativa, muito menos 
opinativa. Ela é a mais genuína realidade. Ob-
viamente essa informação imperativa traz um 
pouco do sentimento de cada funcionário que 
trabalha ou já atuou por aqui - um misto de 
sensações das pessoas que compõem o quadro 
de funcionários ou de colaboradores.

Entretanto, há sim argumentos contunden-
tes para a determinação de que a Tribuna é o 
melhor canal de informação de Pindamonhan-
gaba. Primeiramente é o que traz mais volume, 
com o diferencial da maior parte ser de produ-
ção da própria Tribuna. Além disso, é o perió-
dico que mais respeita e se adequa às normas 
do jornalismo, com padrão de fonte, estilo, 
cor, legenda e, principalmente, linha editorial.

A primeira Tribuna do Dr. João Romeiro, de 
1882, tem possivelmente a mesma linha edi-
torial de hoje, de 50 anos atrás, de cinco anos 
atrás, de daqui a 10, 100 anos. Há adaptações, 
mas o contexto é mantido. A Tribuna do Norte 
é um veículo que superou o tempo, que venceu 
dificuldades e que traz dia a dia as notícias de 
Pindamonhangaba. Teríamos muitas justifica-
tivas para atestar de que ‘somos o principal ve-
ículo do município’ e que não caberiam neste 
espaço reduzido. Por resumo, o periódico con-
segue levar informação de qualidade sempre 
com respeito aos princípios éticos e editoriais.

Erramos sim. Erramos e reconhecemos, 
como qualquer outra publicação. Ninguém 
é perfeito. Só quem trabalhou em um jornal 
sabe como é a pressão e a rotina. Tem que ficar 
atento a tudo ao seu redor. É planejar, é exe-
cutar cada ação, sempre calculando o limite de 
uma página e imaginando no que possa ocorrer 
para ter um plano B caso aconteça algo novo 
ou determinada informação planejada deixe de 
existir.

Neste contexto, um dos preceitos do jorna-
lismo e umas das frases práticas que apren-
demos é: o sucesso ou fracasso de uma edição 
termina com o próximo jornal. Portanto, vivam 
estes 133 anos e que venham outros 100, 200, 
300 para esta Tribuna. Afinal, quem nasceu em 
1882 e superou tantos desafios, agora está mais 
experiente e forte para as tendências da moder-
nidade. Aliás, um dos ensinamentos de Charles 
Darwin, é de que os mais adaptáveis sobrevivem.

E a você que gosta de história, curiosidade 
ou que busca conexões com o cruzamento de 
datas e informações, o cientista britânico fale-
ceu no ano que a Tribuna nasceu (1882). Con-
tudo, sem nenhuma comparação, longe disso 
por sinal, apenas como meio para deixarmos as 
linhas ainda mais paralelas, o que esperamos é 
que tanto as lições de Darwin como o sucesso 
da Tribuna perdurem por séculos e séculos. 

Ah, agora com site com cara nova. Quem 
acessar, a partir de hoje, www.jornaltribuna-
donorte.com.br terá todo o conteúdo que já 
havia no wwww.tribunadonorte.net, porém 
com visual mais atraente. 

A Fatec – Faculdade 
de Tecnologia, unidade 
de Pindamonhangaba, 
realiza no sábado (13), o 
6º Arraiá Universitário.

O evento acontece a 
partir das 18 horas, com 
barracas típicas, música 
ao vivo com o Trio Eske-
ma e brincadeiras para os 
presentes.

Os ingressos estão sen-
do vendidos na sede da 
faculdade, por R$ 2 mais 
um quilo de alimento não 
perecível (exceto sal e açú-
car).

A Fatec está localizada 
na rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, 4.010, Água 
Preta.

‘noite do 
Caldinho’ 
da Casa do 
Caminho  

A Casa do Caminho 
(entidade espírita de as-
sistência social) promove 
a ‘Noite do Caldinho’, no 
sábado (13), a partir das 
19 horas. Convites estão 
sendo vendidos antecipa-
damente na sede da ins-
tituição. Para adultos, R$ 
15, com o direito de esco-
lher dois sabores; crianças 
de 7 a 12 anos pagam R$ 
8 e crianças menores de 7 
anos não pagam. 

O evento acontecerá 
no clube da Associação 
dos Servidores Públicos 
Municipais, rua Dr. Oscar 
Campelo de Souza, 122, 
Parque das Nações.

‘azeredo’ realiza festa junina

133 anos se adaptando

Principal jornal de Pinda 
comemora 133 anos

Fatec promove arraiá universitário

Festa dos namorados no Ópera
A casa de shows Ópera 

Mix faz nesta sexta-feira 

A comunidade do Aze-
redo, em Moreira César, 
realiza no sábado (13), a 
Festa Junina Projeto Ja-
taí. O evento contará com 
Missa Caipira, às 18 ho-
ras, celebração do Padre 
Reame, e, na sequência, 
a festa com barracas tí-
picas, com vinho quente, 
quentão, bolinho caipira, 
caldos, doces e demais 
produtos desta época do 
ano. No domingo (14), ha-
verá bingo a partir das 14 
horas. Local, rua Olympio 
Marcondes Azeredo, 281, 
Azeredo, Moreira César.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

(12) uma festa especial para 
a comemoração ao Dia dos 

Namorados. O evento acon-
tecerá a partir das 23 horas 
e terá apresentação da Ban-
da Sacode a Poeira.

No sábado (13) será 
feito um tributo ao cantor 
Charlie Brown Júnior com 
a Banda Panela. A festa 
começa às 23 horas. Para 
conseguir descontos espe-
ciais entre em contato pelo 
telefone 9 9226-5946.

A casa de shows fica na 
rua Luiza Marcondes Vieira, 
244 – Alto Cardoso – Anti-
ga Vinil. Mais informações 
pelos telefones (12) 99243-
3951 e (12) 974033786.
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Cotidiano
Dia dos 
Namorados 
fortalece 
economia

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A banda Serial Funkers, que está partici-
pando do reality show global SuperStar, vai 
fazer uma apresentação em Pindamonhan-
gaba, na quinta-feira (11).

O grupo paulista conta com dois músicos 

Concurso vai eleger Miss e Mister Etec

Rapaz é 
impedido 
de pular do 
viaduto

na terça-feira (9), por volta 
das 19 horas, um homem de 26 
anos tentou se jogar do viaduto 
da região central de Pindamo-
nhangaba.  

de acordo com informações, 
o Corpo de Bombeiros e a Polí-
cia Militar impediram a ação e 
o homem foi levado ao Pronto-
socorro. em depoimento, ele 
contou que passa por problemas 
financeiros e familiares.

durante a ocorrência, o local 
chegou a ser interditado, mas 
foi liberado rapidamente. 

Homem morre 
após ser 
atropelado na 
via Dutra 

Um homem de 37 anos mor-
reu após ser atropelado na 
noite do último sábado (6) na 
via dutra, trecho de Pindamo-
nhangaba. segundo a Polícia 
rodoviária Federal, o acidente 
aconteceu por volta das 18h20 
na altura do km 92 da rodovia, 
sentido são Paulo.

de acordo com a PrF, o ho-
mem tentava atravessar a pista 
quando foi atingido por um car-
ro. o motorista do veículo parou 
para prestar socorro, mas a víti-
ma morreu no local. 

PoLÍCia

o dia dos namorados (12 de 
junho) está contribuindo para 
elevar o aquecimento da econo-
mia do município.

segundo a Acip – Associação 
Comercial e industrial de Pin-
damonhangaba – a data deve 
elevar as vendas em 3% em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado, que foi prejudicado 
pela Copa do Mundo.

Para este ano, além das tra-
dicionais promoções e decora-
ções na fachada das lojas, a Acip 
aposta na Campanha dos na-
morados, denominada “Amor 
sem Fim”, que acontece até dia 
20 de junho com sorteio de um 
iphone 5C e um  iphone 5s aos 
consumidores locais.

segundo a instituição, os 
cupons devem ser colocados 

na urna até as 18 horas, do 
dia 19, para o sorteio que será 
dia 20, ao meio-dia, na pra-
ça Monsenhor Marcondes. A 
assessoria da Associação in-
formou que os presentes para 
este ano devem ter preços en-
tre r$ 80 e r$ 100. 

Para a direção do shopping 
Pátio Pinda, a terceira princi-
pal data do comércio (perden-
do para natal e dia das Mães), 
deve aumentar o volume de 
vendas em 10% no comparati-
vo com junho de 2014.

Lojistas apostam em promoções e decorações de vitrines

de acordo com o coordena-
dor regional da Ad shopping, 
empresa responsável pelo ge-
renciamento do empreendi-
mento, João Martineli, os itens 
mais procurados para presente-
ar a pessoa amada são roupas e 
acessórios, calçados, jóias, sou-
venirs e perfumes.

ele destaca que a Campanha 
“Meus dois Amores”, que uniu 
os dias das Mães e dos namora-
dos, é fundamental para o cres-
cimento no volume comercial. 
“impulsionadas pelo dia das 

Mães, as vendas de maio foram 
20% maiores do que as regis-
tradas no mês anterior. esse é 
mais um número que reforça as 
nossas expectativas para o cres-
cimento de junho”, completa.

na campanha deste ano, 
a cada r$ 150 em compras, 
o cliente pode trocar a nota 
por um cupom fiscal e concor-
rer a um Fox  (quatro portas e 
cor prata) e a duas motos PCX 
Honda 150 cc. As notas fiscais 
devem ser trocadas por cupons 
no balcão localizado próximo da 

riachuelo até domingo (14). o 
sorteio acontecerá às 20 horas 
de segunda-feira (15). os clien-
tes que fizerem a troca de notas 
fiscais entre segunda e quinta-
feira ganharão cupons em dobro 
para participar do sorteio.

Bares, restaurantes e motéis 
de Pindamonhangaba também 
se organizam para a comemora-
ção da data, que este ano será em 
uma sexta-feira. A expectativa da 
rede de motéis e bares, por exem-
plo, é ter grande fluxo de pessoas 
a partir de quinta-feira (11).

da região. O baterista Luguta é ex-morador 
de Pindamonhangaba e o vocalista Regis 
Paulino estudou em Taubaté. Ainda fazem 
parte da formação o baixista Luciano Ribei-
ro e o tecladista Herbert Medeiros.

A banda faz nas apresentações uma mis-
tura de estilos musicais que vão do Reggae ao 

Rock, passando pelo Funk, pop, ReB e Samba, 
resultando em uma sonoridade única.

A Serial Funkers foi criada em 2006 com 
a intenção de fazer um som baseado no Soul 
Motown e outros gêneros da Black Music. 

A partir de 2007 também começaram a 
produzir especiais em homenagem a ícones 
da música como Steve Wonder, Tim Maia e 
Michael Jackson. 

Os músicos já dividiram o palco com 
artistas consagrados como Sandra de Sá, Ed 
Motta, Tony Garrido, Wilson Sideral, Clau-
dio Zoli, entre outros.

O grupo está em fase de lançamento do 
seu primeiro álbum. Com o título de “Por-
que Funk é coisa séria”, o CD traz 10 faixas 
inéditas.

Neste domingo (14), a Serial Funkers, 
se apresenta novamente no Super Star, 
onde vai disputar uma das cinco vagas com 
outras sete concorrentes,  na etapa Super 
Filtro. No programa, o grupo é apadrinhado 
pelo cantor Thiaguinho.

O pocket show acontece na praça de ali-
mentação do Shopping Pátio Pinda, a partir 
das 19 horas.

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Um concurso de beleza vai 
eleger, na quinta-feira (11), a 
Miss e o Mister etec 2015. o 
evento vai acontecer no audi-
tório da etec – escola Técnica 
estadual João Gomes de Araújo 
e conta com 25 candidatos – 16 
meninas e nove rapazes.

o concurso faz parte de um 
projeto pedagógico interdisci-
plinar capitaneado pelas pro-
fessoras lucia vieira Cypriano, 
isolina de oliveira souza e de-
nise Macruz.

A ação visa criar um vinculo 
de afetividade entre os alunos e 
promover a integração  entre es-
cola, família e comunidade. “es-
tamos resgatando um concurso 

que acontecia na escola há dé-
cadas, para discutir temas como 
autoestima, por exemplo, entre 
muitas outras coisas”, destacou 
a professora lúcia.

Na grande final, os candida-
tos irão desfilar para um corpo 
de jurados em três trajes: o pri-
meiro deve ser uma alusão ao 
curso que estudam; o segundo 
é o traje esporte e o último, um 
traje de gala.

serão escolhidos três ven-
cedores em cada uma das duas 
categorias. os ganhadores, além 
da faixa e da coroa, ganharão 
brindes.

o concurso acontece a partir 
das 19 horas, com entrada fran-
ca. o evento tem o apoio da Pre-
feitura.Nove rapazes selecionados

Grupo durante apresentação no Superstar

SERiaL FuNkERS, Do SupERStaR, 
REaLiza poCkEt SHow EM piNDa

divulgação

divulgação

Aiandra Alves Mariano
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

VEREADOR RICARDO PIORINO 
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR MARTIM CESAR 

O vereador Dr. Marcos 
Auré l io  Vi l la rd i  (PR) , 
sempre atuante e parti-
cipativo, continua a luta 
para melhorar a saúde dos 
cidadãos de Pindamonhan-
gaba. Ele esteve reunido na 
última quarta-feira, dia 27 
de maio, com os membros 
do Conselho Municipal de 
Saúde e, também, com re-
presentantes da Secretaria 
da Saúde da cidade. Além 
do vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi, participaram 
da reunião os integrantes 
da Comissão da Saúde 
da Câmara, 
ve r eado re s 
José Carlos 
Gomes - Cal 
e Roderley 
Miotto.

Na  oca -
sião, foram 
d i s c u t i d o s 
termos sobre 
a implanta-
ção de várias 
melhorias e 
também a or-
ganização na 
área da saúde 
do município, em especial, 
a entrega e o funcionamento 
do Pronto Socorro Infantil.

A reunião foi realizada 
com o intuito de atender 
aos pedidos dos cidadãos 
de Pindamonhangaba, que 

Durante essa semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) apresentou requeri-
mento junto à Secretaria de 
Obras e Serviços, solicitan-
do, em caráter de urgência, 
as providências necessárias 
para melhorias em diversas 
ruas e avenidas dos bairros: 
Alto do Tabaú, Santana, São 
Judas, Santa Luzia e Parque 
São Domingos.

Segundo o vereador, 
“a Administração precisa 
providenciar uma operação 
tapa-buracos nos mencio-
nados bairros, bem como 
melhorar as pinturas das 
faixas de sinalização de 
trânsito, as quais se encon-
tram apagadas em diversos 
trechos”.
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Dr. Marcos Aurélio se reúne 
com Conselho Municipal e 
com a Secretaria de Saúde
A INTENÇÃO DA REUNIÃO FOI RESOLVER OS PROBLEMAS 

DE SAÚDE DA NOSSA CIDADE, PRINCIPALMENTE, 
O FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO INFANTIL 

QUE É UMA LUTA INCANSÁVEL DO VEREADOR

relataram ao vereador Dr. 
Marcos Aurélio as dificul-
dades que enfrentam para 
conseguir alguns exames 
e atendimentos, já que hoje 
se encontram longe atingir 
a demanda em nossa cida-
de. Após o encontro, ficou 
decidido que, no dia 09 de 
junho, terça-feira, aconte-
cerá outra reunião para que 
seja discutir e solucionar 
os assuntos abordados na 
reunião passada.  “A saúde 
dos pindamonhangabenses 
sempre foi e será a minha 
prioridade. Fizemos esta 

reunião no intuito de me-
lhorar a vida de todos pin-
damonhangabenses, pois 
a saúde tem que estar em 
primeiro lugar”, enfatizou 
o vereador Dr.  Marcos 
Aurélio.

Ricardo Piorino solicita melhorias nos 
bairros Alto do Tabaú, Santana, São Judas, 
Santa Luzia e Parque São Domingos

“HÁ NECESSIDADE DE REPAROS EM 
DIVERSAS RUAS E AVENIDAS”

“Pequenas obras foram 
realizadas nas ruas dos bair-
ros São Judas, Santa Luzia 
e Parque São Domingos, 
prejudicando significativa-
mente a qualidade do asfal-
to e respectiva sinalização 
de trânsito”, observou o 
vereador Ricardo Piorino.

APAE / Agradecimento
O vereador agradece ao 

Prefeito Municipal e aos 
departamentos competen-
tes pelo restabelecimento 
do transporte especial aos 
alunos frequentadores da 
APAE. “Estaremos atentos 
aos serviços prestados aos 
alunos da APAE, que sem-
pre poderão contar com o 
nosso trabalho”, finalizou 
Ricardo Piorino.
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam 
feitas as trocas de lâmpadas 
queimadas da quadra polies-
portiva localizada na rua 
Elpídio Sales Duarte, no Lo-
teamento Residencial Jardim 
Imperial. O vereador alega 
que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas 
que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que também seja rea-
lizada a troca de lâmpadas 
queimadas na rua Marcolino 
Silva, na altura do nº 36, e 
na rua Francisco de Assis 

Martim Cesar pede troca 
de lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

César, altura do nº330, no 
Loteamento Residencial 
Ouro Verde. A falta de ilu-
minação coloca em risco a 
segurança dos moradores 
da região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estudos 
visando a possibilidade da 
rua Soldado Roberto Mar-
condes, no bairro Campo 
Alegre, se tornar mão única 
especialmente no trecho 
estreito localizado em frente 
a Diretoria de Ensino e nos 
fundos da Escola Ryoiti 
Yassuda. O vereador alega 
que o estacionamento de ve-
ículos nos dois lados da via, 
coloca em risco a segurança 
dos alunos, professores e 
moradores.

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
através do Requerimento 
nº 576/2015, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) 
homenageou o atleta Pin-
damonhangabense Christian 
Rodrigues Sotero na sessão 
do último dia 25 de maio.

O atleta representou 
Pindamonhangaba na cidade 
de Florianópolis, no dia 24 
de maio de 2014, na prova 
de IROMAM BRASIL que 
contou com a participação 
de 2.000 atletas de todo o 
Brasil e do mundo, termi-
nando a prova em 56º lugar 
na categoria de 25 à 29 anos 
e 679º na classificação geral.

Christian Rodrigues So-
tero nascido e criado em 
Pindamonhangaba, iniciou 
sua formação esportiva na 
escolinha de natação da 
Secretaria de Esportes e 
representou a cidade em 
diversos campeonatos e 
categorias, no ano de 2012 

Câmara homenageia 
o atleta Christian 
Rodrigues Sotero

iniciou um trabalho com 
triatletas, onde surgiu o 
interesse em participar das 
provas de Triátlon e no ano 
de 2014 fez sua inscrição 
para o IROMAM.

Às seis horas da manhã 
foi dado o início à prova 
onde o atleta Pindamonhan-
gabense participou, levando 
11 horas e 14 minutos para 
completar o percurso que 
consiste em 3.800 metros de 
natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida.

“É com grande honra que 
hoje a Câmara de Vereado-
res concedeu o Diploma de 
Honra ao Mérito ao espor-
tista Christian Sotero, por 
ter sido o primeiro atleta 
de Pindamonhangaba a 
concluir com êxito uma 
prova de superação tão 
grande como esta que é a 
do IROMAM BRASIL e 
tendo assim dignificado o 
nome do esporte de nossa 
cidade”, finalizou o Verea-
dor Professor Osvaldo.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Na noite da última segun-
da-feira, dia 08 de junho, em 
Sessão Ordinária, o vereador 
Roderley Miotto (PSDB) usou 
a Tribuna para falar sobre di-
versos assuntos da cidade entre 
eles o problema da iluminação 
pública, que vem ocorrendo no 
município, tema este que foi 
falado por quase todos verea-
dores na Casa de Leis.

O vereador Roderley Miot-
to mais uma vez citou o caos 
que vem sendo enfrentado 
pela população, que o procura 
diariamente solicitando ajuda 

quanto aos problemas de ilu-
minação.

Em sua fala, Roderley in-
formou ter recebido um ofício 
em resposta da não presença do 
Secretário de Obras, “Peixão”, 
convocado pelo vereador a 
prestar esclarecimentos aos 
vereadores e à população na 
sessão do dia 1º de junho, na 
qual o Secretário não apareceu. 
O vereador então encaminhou 

Iluminação pública, mais 
uma vez é tema do vereador 
Roderley Miotto na Câmara

novamente a solicitação da pre-
sença do mesmo, para explicar 
os problemas que a cidade vem 
enfrentando.

“Estamos vivendo um 
caos em toda cidade no que 
se diz respeito a iluminação 
pública, sabemos que o quadro 
de funcionários da prefeitura 
para realizar os trabalhos é 
reduzido, que o setor não tem 
equipamentos para trabalhar 
com segurança e que há falta 
de lâmpadas para ser trocadas. 
Além disso, tem um problema 
no que se diz respeito ao assun-
to iluminação, pois a prefeitura 
apenas faz trocas de lâmpadas 
e reparos, mas fomos informa-
dos de que há necessidade de 
mexer na rede elétrica ou até 
mesmo expansão, que é o caso 
de muitos bairros e ruas novas 
que precisam de iluminação, 
mas é preciso ter o contato com 
a empresa EDP Bandeirantes, 
que muita das vezes joga o 
problema para a prefeitura e a 
prefeitura joga para a empresa e 
nada é resolvido. Estamos com 
casos de pedidos de munícipes 
de fevereiro, que não foi aten-
dido. Falta de iluminação é um 
prato cheio para a bandidagem, 
para o vandalismo. Venho 
falando sobre este problema 
desde 2013. A população está 
sendo cobrada por um serviço 
que não está sendo feito. Na 
Sessão, todos os vereadores 
assinaram um requerimento 
encaminhando o caso ao Minis-
tério Público, e trabalharei para 
resolver isso, a população conte 
comigo!”, fi naliza o vereador 
Roderley Miotto.

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR RODERLEY MIOTTO

ORDEM DO DIA

21ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 15 de junho de 2015, 
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 74/2015, do Vereador Martim Cesar, 

que “Denomina a rua localizada entre as Ruas Tiradentes e 

Anibal de Jesus Pinto Monteiro, no bairro Alto do Cardoso, 

de JORGE DA SILVA”.

 Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Tribuna Livre:  Sra. Patrícia Campos
  Presidente do Conselho Municipal do Idoso
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCONDES RIBEIRO E/OU SEUS HERDEIROS BEM COMO 
TERCEIROS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS, NA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA 
DE IMÓVEL PROC. 0002568-03.2009.8.26.0445 EM QUE FIGURA COMO COMO REQUERENTE: 
ANTONIO ASMAR KOBBAZ PELO PRAZO DE 30 DIAS. O DOUTOR HÉLIO APARECIDO 
FERREIRA DE SENA, MMº JUÍZ DE DIREITODA 3ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a João Marcondes Ribeiro e seus herdeiros e a todos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, a terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, que por este Juízo se 
processa os autos da Ação de Retificação de área imóvel, feito nº 0002568-03.2009.8.26.0445, 
requerida por ANTONIO ASMAR KOBBAZ, para lhe ser retificada a área do seguinte imóvel: Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice CYQ-M-0049, de coordenadas N 7462000,78m e E 
457628,27m, deste, segue confrontando com o prédio nº 471 da Estrada Municipal do Bairro da 
Santa Cruz, de propriedade de Carlos Wilson Previato e Maria Célia Guedes Previato, matrícula nº 
24.715, com os seguintes azimutes e distâncias: 264º19’49’’ e 41,42m até o vértice CYQ-M-0050, de 
coordenadas N 7461996,69m e E 457587,05m; deste, segue confrontando os prédios nº 481, 485 e 
515 da estrada Municipal do Bairro da Santa Cruz, de propriedade de Paulo Amaral Cruz, matrícula 
nº 24.647, com os seguintes azimutes e distâncias: 262°39’19’’ e 39,05m até o vértice CYQ-M-0051, 
de coordenadas N 7461991,70m e E 457548,32m; 161°17’51’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0052 de 
coordenadas N 7461990,62m e E 457541,27m; 258°02’40’’ e 5,96m até o vértice CYQ-M-0053, de 
coordenadas N 7461989,39m e E 457535,44m; 260°07’29’’ e 6,73m até o vértice CYQ-M-0054, de 
coordenadas N 7461988,23m e E 457528,82m; 356°09’37’’ e 0,22m até o vértice CYQ-M-0055, de 
coordenadas N 7461988,44m e E 457528,76m; 260°06’02’’ e 19,21m até o vértice CYQ-M-0056, de 
coordenadas N 7461985,14m e E 457509,84m; 264°01’20’’ e 4,51 m até o vértice CYQ-M-0057, de 
coordenadas N 7461984,67m e E 457505,35m; 174°17’32’’ e 1,54m até o vértice CYQ-M-0058, de 
coordenadas N 7461983,13m e E 457505,50m; 264°52’40’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0059, de 
coordenadas N 7461982,50m e E 457498,40m; 175°32’34’’ e 1,04 m até o vértice CYQ-M-0060, de 
coordenadas N 7461981,46m e E 457498,48m; 266°27’19’’ e 14,40m até o vértice CYQ-M-0061, de 
coordenadas N 7461980,57m e E 457484,11m; 262°16’13’’ e 53,06m até o vértice CYQ-M-0062, de 
coordenadas N 7461973,43m e E 457431,53m; ponto esse distante 6,36m da Rua Daisy Castro 
(antiga rua 01) do Loteamento Vitoria Vale III, e a 334,10m da Rua Ponciano Pereira; deste, segue 
confrontando com a Estrada Municipal da Santa Cruz, com os seguintes azimutes e distâncias: 
179°50’13’’ e 38,77m até o vértice CYQ-P-0089, de coordenadas N 7461934,66m e E 457431,64m; 
177°56’28’’ e 4,37m até o vértice CYQ-P-0090, de coordenadas N 7461930,80m; 173°34’51’’ e 
4,08m até o vértice CYQ-P-0091, de coordenadas N 7461926,23m e E 457432,26m; 171°20’37’’ e 
19,55m até o vértice CYQ-P-0092, de coordenadas N 7461906,90m e E 457435,20m; 165°57’34’’ e 
6,84m até o vértice CYQ-P-0093, de coordenadas N 7461900,27m e E 457436,86m; 163°39’05’’ e 
3,96m até o vértice CYQ-P-0095, de coordenadas N 7461892,63m e E 457439,27m; 159°08’17’’ e 
9,05m até o vértice CYQ-P-0096, de coordenadas N 7461884,17m e E 457442,49m; 153°21’08’’ e 
20,63 até o vértice CYQ-P-0097, de coordenadas N 7461865,73m e E 457451,74m; 151°11’46’’ e 
19,02m até o vértice CYQ-P-0098, de coordenadas N 7461849,06m e E 457460,91m; 146°11’42’’ e 
19,41m até o vértice CYQ-P-0099, de coordenadas N 7461832,94m e E 457471,71m; 141°41’10’’ e 
20,53m até o vértice CYQ-P-0100, de coordenadas N 7461816,82m e E 457484,44m; 138°58’29’’ e 
21,28m até o vértice CYQ-P-0101, de coordenadas N 7461800,77m e E 457498,40m; 137°02’43’’ e 
60,93m até o vértice CYQ-P-0102, de coordenadas N 7461756,17m e E 457539,93m; 138°46’25’’ e 
8,17m até o vértice CYQ-P-0103, de coordenadas N 7461750,03m e E 457545,31m; 136°54’46’’ e 
15,41m até o vértice CYQ-M-0063, de coordenadas N 7461738,77m e E 457555,84m; deste, segue 
confrontando com o terreno com frente para a Estrada Municipal da Santa Cruz, de propriedade do 
Espolio de Benedito Vicente, sem registro em cartório, com os seguintes azimutes e distâncias: 
62°20’40’’ e 73,36m até o vértice CYQ-M-0064, de coordenadas N 7461772,82m e E 457620,82m, 
61°48’55’’ e 47,13m até o vértice CYQ-M-0065, de coordenadas N 7461795,08m e E 457662,36m, 
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 38 
da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (Antiga Rua Nove), 
de propriedade de João Marcondes Ribeiro e Benedita Francisco Ribeiro, matrícula nº 23.547, com 
o lote nº 39 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga 
Rua Nove), de propriedade de Thamires Gabrielle da Silva, matrícula nº 18.249, com o lote 40 da 
Quadra I do loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construção Ltda, matrícula nº 5.802 e com parte do Lota 41 da 
Quadra I do loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga 
Rua Nove), de propriedade de João Marcelo Pinto e Silvia Helena Ribeiro Leite Pinto, matrícula n° 
25.513, com o seguinte azimute e distancia: 338°42’49’’ e 33,67m até o vértice CYQ-P-0104, de 
coordenadas N 7461826,46m e E457650,14m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água 
Preta, sendo o outro lado do Ribeirão parte do lote 41 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
prédio nº 645 com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Everton 
José Correa e Sueli dos Santos Correa, matricula nº 25.512, com o lote 42 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente apara a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade 
de Manoel César Ribeiro Engenharia e Construções Ltda, tendo como compromissários Vademar de 
Santana e Maria Fernandes de Santana, matrícula nº 11.096, com o lote 43 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade 
de MCR Engenharia e Construções Ltda, matricula nº 5.802 e com o lote 44 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade 
de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, matricula nº 17.801, com o seguinte azimute e distância: 
330°15’50’’ e 29,71m até o vértice CYQ-P-0105 de coordenadas N 7461852,26m e E 457635,40m; 
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 44 
da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove) 
de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, matricula nº 17.801, com o lote 45 da 
Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de Messias Camilo Fonseca e Graça Maria Fonseca, matrícula nº 10.957, e com o Lote 
46 da QuadraI do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua 
Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte 
azimute e distância: 347°38’29’’ e 34,68m até o vértice CYQ-P-0106, de coordenadas N 7461886,14m 
e E 457627,97m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do 
Ribeirão o Lote 46 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com 
o Lote 47 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga 
Rua Nove) de propriedade de Joaquim Eleutério de Oliveira e Rita de Cassia Souza Oliveira, 
matrícula nº 24.339, e com o Lote 48 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a 
Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., 
matrícula n° 5802, com o seguinte azimute e distancia: 359°47’08’’ e 22,37m até o vértice 
CYQ-P-0107, de coordenadas N 74611908,51m e E 457627,89m; deste, segue confrontando com o 
Ribeirão da Água Preta, sendo o ouro lado do Ribeirão o Lote 48 da Quadra I do Loteamento Jardim 
Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia 
e Construções Ltda., matrícula n° 5802, com o Lote 49 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda.,matrícula n°5802, com o Lote 50 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Jorge Paulo dos Santos, 
Valter José Alves e Andréia Aparecida de Melo Alves, matricula nº 24.492, e com o Lote 51 da 
Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e 
distância: 1°22’00’’ e 31,46m até o vértice CYQ-P-0108, de coordenadas N 7461939,95m e E 
457628,64m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do 
Ribeirão, o Lote 52 da Quadra I do Loteamento JardimEloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com 
o Lote 53 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga 
Rua Nove), de propriedade de Michele Santana Santos e Ângelo de Jesus Correa Leite, matrícula nº 
24.425, com o seguinte azimute e distância: 356°30’37’’ e 21,25m até o vértice CYQ-P-0109, de 
coordenadas N 7461961,16m e E 457627,35m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água 
Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 54 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 55 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Nilo de Siqueira Alves Junior, 
Cassio Salgado Ribeiro Alves, Beatriz Salgado Ribeiro Alves e Maria Célia Salgado Ribeiro de 
Siqueira Alves, Matrícula nº 28.999, com o Lote 56 da da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Benedito Saturnino dos 
Santos e Cecília Pires dos Santos, matrícula nº 21.782, e com o Lote 57 da Quadra I do Loteamento 
Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR 
Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 1º19’46’’ e 
39,63m até o vértice CYQ-M-0049, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações ativas 
RBMC do Rio de Janeiro, de coordenadas N 7475693,631m e E 67386,848m, referenciadas ao 
Meridiano Central 45° WGr e da RBMC de Ubatuba, de coordenadas N 7401149,698m e E 
487904,987 m, referenciadas ao Meridiano central 45° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM. Objetivo: Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 
dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

IA3 - INSTITUTO DE ACOLHIMENTO E APOIO ADOLESCENTE
CNPJ - 10.430.790/0001-07
Endereço ; Rua Edarge Vieira Marcondes, 22 - Pindamonhagaba - SP - CEP- 12442-230

ATIVO 31/12/13 31/12/14 PASSIVO 31/12/13 31/12/14 31/12/13 31/12/14
CIRCULANTE 713.575,15 382.165,89 CIRCULANTE 619.044,32 177.165,06 RECEITA BRUTA 323.516,59 880.236,56

Contas a Pagar 2.523,54 0,00 RECEITAS OPERACIONAIS 323.516,59 880.236,56
Disponivel 707.606,76 359.810,86 Fornecedores 2.523,54 0,00 Receita de Contribuições Pessoa Jurídica 44.890,00 152.171,30
Caixa 44,27 0,28 Receita de Contribuições Pessoa Fisica 5.663,76 16.029,20
Banco Cta.Movto. 47.878,34 129.783,84 Obrigações Tributarias 1.812,78 14.894,23 Patrocínios - Leis de Incentivo 6.461,26 287.951,93
Banco Cta.Movto. - Recursos Terceiros 185,40 875,88 INSS a Recolher 680,08 11.962,82 Convenios 163.223,27 241.578,46
Aplicações Financeiras 263.282,30 188.352,13 FGTS a Recolher 86,16 2.493,03 Cessão Mão-de-Obra Aprendizagem 103.278,30 180.702,67
Aplic. Financeiras - Recurso de Terceiros 396.216,45 40.798,73 Pis a Recolher 113,00 113,00 Receitas de Eventos e Diversas 0,00 1.803,00

IRF a recolher 729,70 21,04 DESPESAS OPERACIONAIS 470.102,99 681.803,74
Contas a Receber 1.600,00 22.322,36 Contrib.Sind/Assist. a Recolher 203,84 304,34 Custo dos Materiais dos Projetos 28.286,91 30.743,27
Outras Contas a Receber 1.600,00 1.600,00 Despesas Fixas 22.526,56 40.918,82
Clientes 0,00 20.722,36 Obrigações c/ Funcionarios 19.484,46 43.840,91 Despesas de Materiais 16.854,60 33.083,22

Salários a Pagar 2.672,92 13.969,20 Despesas de Manutenção 7.989,40 6.964,61
Adiantamentos 4.368,39 32,67 Provisão Férias + Encargos 16.811,54 29.871,71 Despesas de Transporte 2.007,84 8.560,32
Adiantamento a Funcionarios 4.368,39 32,67 Despesas de Alimentação 24.143,75 32.165,47

Recursos de Terceiros - Projetos 595.223,54 118.429,92 Serviços de terceiros Diversos 34.490,46 27.608,50
NÃO CIRCULANTE 14.565,48 124.230,16 Recursos de Entidades Privadas-Lei Rouanet 773.698,55 796.020,23 Despesas c/ Pessoal - CLT 179.007,10 257.917,22
IMOBILIZADOS 14.565,48 124.230,16 (-) Recursos Aplicados de Entid. Privadas (377.491,50)    (677.590,31)    Despesas c/ Pessoal - Terceiros 136.772,90 176.950,98
Máquinas e Ferramentas 470,00 19.290,30 Devol. Recursos Não Aplicados 199.016,49 0,00 Despesas Diversas 11.536,54 62.316,15
Móveis 6.077,29 42.576,86 Depreciação 6.486,93 4.575,18
Equipamentos de Informatica 15.657,06 22.743,23 PATRIMONIO LIQUIDO 109.096,31 329.230,99 RESULTADO OPERACIONAL (146.586,40)    198.432,82     
Instrumentos Musicais 0,00 50579,62 PATRIMONIO SOCIAL 109.096,31 329.230,99 (+) Resultado Financeiro 13.073,39 21.701,86
Equipamentos Telefonicos 0,00 1.254,20 Resultado de Exercicios Anteriores 242.584,32 109.096,31 RECEITA NÃO OPERACIONAL 25,00 0,00
(-) Depreciação Acumulada (7.638,87)   (12.214,05)   Superavit/Deficit do Exercício (133.488,01)    220.134,68      Credito Nota Fiscal Paulista 25,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 728.140,63 506.396,05 TOTAL DO PASSIVO 728.140,63 506.396,05 RESULTADO DO EXERCÍCIO (133.488,01)  220.134,68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1.    DO CONTEXTO OPERACIONAL

2. DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

3.    DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Charles Silva Almeida Balbino Caetano Neto Edna Maria Bugni
Presidente - CPF 126.476.178-30 Conselho Fiscal-CPF 141.811.928-81 Conselho Fiscal-CPF 891.011.628-53

João Batista Domiciano Gláucia Santana da Silva
Conselho Fiscal-CPF 978.909.528-72 CRC SP- 167055/O-9

Projeto Contraponto, iniciado em 2013, 241 jovens participam das oficinas de canto coral, aprendizado em instrumentos de sopros, cordas agudas e graves, percussão, violão e teoria musical em dois polos constituídos pelo projeto. em 2014 houve
a formação da primeira orquestra e a gravação do 1º Cd em estúdio. 

A Contabilidade foi realizada de acordo com as normas e principais fundamentais de contabilidade do terceiro setor.

Projeto Aprendiz na Empresa, em andamento desde 2009, mais de 390 jovens já participaram das oficinas de desenvolvimento humano e de incentivo ao protagonismo juvenil, 99 jovens inseridos no mercado de trabalho através da Lei do Aprendiz,
sendo 56 somente no ano de 2014.

Projeto Primeiros Passos, em andamento desde 2010, mais de 156 jovens participaram das oficinas de desenvolvimento humano, cidadania, inclusão digital, além das qualificações especificas em Culinária e estética e beleza. em 2014 iniciamos as
oficinas de fabricação de jóias com ótima repercussão junto aos jovens e como alternativa de geração de trabalho e renda aos jovens do bairro das Campinas. 

BALANCO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

O IA3 expandiu expressivamente sua atuação, atualmente são 7 polos de atendimento. Houve a gravação do 1º CD em estúdio do projeto Contraponto, além do Instituto ter recebido duas premiações importantes, o concurso VW na comunidade com o
projeto Vem Ser e o concurso EMBRAER com o projeto Aprendiz. Em 2014 demos iniciio a oficina de fabricação de jóias para os jovens do bairro das Campinas. Aumentamos significativamente o nº de empresas que contratam nossos aprendizes,
atualmente são 17 empresas parceiras, além da conquista de dois novos patrocinadores, a empresa Thermojet e a GV do Brasil.

Dentre as diversas iniciativas de qualificação profissional, de incentivo ao empreendedorismo, de iniciativas de geração de renda, de expansão do universo cultural, de educação ambiental e incentivo a coleta seletiva e atividades pontuais foram 3.559 o
número de participantes atendidos. Foi promovido mais de 9.732 horas de capacitação nos sete núcleos de atendimento a criança e o adolescente, prioritariamente residentes dos bairros do Feital, Jardim Eloyna, Cidade Nova, Castolira, Comunidade
Santa Clara, Araretama, Moreira César e entorno.

Projeto Cubo Ambiental, em andamento desde 2010, 3.968 adolescentes já participaram das atividades de educação ambiental, intervenções na comunidade e de incentivo a coleta seletiva. em 2014 o ia3 colaborou com aumento de 1.188 kilos
de material coletado, ampliando assim a renda das cooperativas de reciclagem .

Projeto Vem Ser, em parceria com a secretaria de assistência social e sob a gestão do instituto ia3 desde 2012, 97 participantes receberam qualificação na fabricação de produtos a partir de materiais recicláveis, papel artesanal produzido pelos
próprios participantes, aliados as técnicas de patchwork, decoupagem, bordado, forração francesa além do aprendizado na fabricação de bolsas e outros acessórios em tecido.

Ronaldo Milan
ITAÚ UNIBANCO S/A,

ALEXANDRE PINTO VIEIRA DE TOLEDO,

PRIMEIRO LEILÃO 15 de junho de
2015 às 11:00 horas, R$ 357.582,16 (trezentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais, dezesseis centavos)

Imóvel: Prédio com
170,64m². –

Obs.:

25 de junho de 2015, SEGUNDO LEILÃO R$
180.957,86 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais, oitenta e seis centavos).

, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de bem imóvel, contrato nº
10117788902, datado de 24/05/2010, com força de escritura pública, registrado na matrícula do imóvel (Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de
Imóveis eAnexos Comarca de Pindamonhangaba/SP) nos termos do artigo 61 e parágrafos da lei 4380/64, com as alterações introduzidas pela lei nº
5049/66 e lei nº 9514/97, no qual figuram como Fiduciante brasileiro, maior, gerente comercial,
divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.726.435-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 104.688.998-20, residente e domiciliado em
Pindamonhangaba/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em dia

na Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia, em São Paulo-SP, com lance mínimo igual ou superior a
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome

do credor Fiduciário. Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos Comarca de Pindamonhangaba/SP.
Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes Monteiro, s/nº Prédio possuía originariamente uma área

edificada de 158,79m², bem como para constar, que o referido prédio foi ampliado em mais 11,85m², com área total construída de 170,64m².
Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia no mesmo horário e local, para realização do , com lance mínimo igual ou superior a

Avenda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. O arrematante deverá efetuar o pagamento somente à vista. O arrematante pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda e compra será
lavrada em até 60 dias da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Pindamonhangaba/SP.

Informações: (11) 3845-5599 -
www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 18/06/2015 às 14:00 horas

187º LILIANA RIZZO FORNEIRO
AV. JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS, 1330 – APTO. 42B – VILA DAS GRAÇAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-400

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em 
original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 18/06/2015 às 14:00 horas

188º MARILIA LEMOS MAIA
RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 279 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-650

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL 
CONVOCAÇÃO - 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

Ficam os senhores conselheiros titulares 
do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social convocados 
a comparecer, na data e local abaixo, para 
a realização da “3ª Reunião Ordinária de 
2015”, cuja pauta vem a seguir:  Pauta:
* Informes;
* Processo de Inscrição do CDHU – Azeredo;
* Visita ao Terreno das casas “Provisórias” 
Vila São José;
* Outros assuntos pertinentes ao Conselho 
Gestor.
Dia:18/06/2015 (quinta-feira)
Horário: 9h (nove horas)
Local: SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da 
Princesa.

Marcos Antonio Guerrero
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 018/2014
Contrato nº 063/2014 Aditamento nº 
001/2015. 
Contratada: Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais.
Objeto: Contratação de empresa em seguro 
de veículos para a Secretaria de Saúde.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 
(doze) meses, até 13/03/2016.
Data de assinatura: 05/03/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo 
e Joelson Renato Barbosa.
Contrato nº 062/2014 Aditamento nº 
001/2015. 
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Objeto: Contratação de empresa em seguro 
de veículos para a Secretaria de Saúde.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 
(doze) meses, até 13/03/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do 
contrato, com base no índice IPC-FIPE 
6,65%, passando o valor de R$ 3.201,60 para 
R$ 3.414,51.
Data de assinatura: 05/03/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Paulo Roberto 
Martins.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 043/2014
Contrato nº 110/2014 Aditamento nº 
001/2015. 
Contratada: Irmãos Castro Ltda.
Objeto: Contratação de laboratório para 
prestação de serviços em próteses dentária 
total superior e/ou inferior e em PPR CRCO 
superior e inferior, e para confecção de 
armação de prótese parcial removível em 
cromo cobalto, com fornecimento de material 
e mão-de-obra, aplicação CEO (Centro de 
Especialidades Odontológicas).
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 04 
(quatro) meses, até 18/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor mensal 
do contrato, com base no índice IPC-FIPE 
6,61%, passando o valor de R$ 24.000,00 
para R$ 25.586,40.
Data de assinatura: 12/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia 
(secretária em exercício).
Assina pela contratada: Adriano Artur 
Silveira de Castro.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha 
reaberta no Depto. de Licitações e 
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
a TP nº. 01/15, referente à “Prestação 
de serviços técnico-profissionais 
para execução de 03 (três) poços de 
monitoramento na área do aterro de 
resíduos da construção civil no bairro 
do Araretama e 03 (três) poços de 
monitoramento na área do Cemitério 
de Moreira César no Bairro do Laerte 
Assunção”, com encerramento dia 
01/07/15 às 9h e abertura às 9h30. 
A garantia deverá ser feita até o dia 
30/06/15, às 15 horas, na Tesouraria, valor 
de R$ 547,00. O edital estará disponível 
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas 
no endereço supra das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015. 

PREGÃO Nº 123/2015
A Prefeitura torna público que se 
acha aberto no Depto. de Licitações 
e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do 
Cardoso, o PP nº. 123/15, referente à 
“Aquisição de mesa de iluminação 
cênica e iluminação para atender o 
teatro galpão”, com encerramento dia 
24/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O 
edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 128/2015
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 
128/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada em prestação 
de serviços técnicos em elevadores 
de passageiros para manutenção 
preventiva e corretiva pelo período de 
12 (doze) meses”, com encerramento 
dia 24/06/15 às 14h e abertura às 14h30. 
O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 135/2015
A Prefeitura torna público que se 
acha aberto no Depto. de Licitações e 
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, 
o PP nº. 135/15, referente à “Aquisição 
de projetores multimídia (Datashow) 
e impressora multifuncional mono 
laser”, com encerramento dia 25/06/15 às 
14h e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 136/2015
A Prefeitura torna público que se 
acha aberto no Depto. de Licitações 
e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do 
Cardoso, o PP nº. 136/15, referente à 
“Aquisição de materiais elétricos e 
hidráulicos”, com encerramento dia 
25/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O 
edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREGÃO Nº 142/2015
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 142/15, referente à “Aquisição de 
Materiais Elétricos para atendimento 
de manutenção de Praças, Quadras, 
Remefis, Prédios Públicos, Ampliações 
em diversas Obras, casa populares e 
instalações festivas”, com encerramento 
dia 24/06/15 às 8h e abertura às 8h30. 
O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE 
FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 055/2015
Objeto: Aquisição de toalha de mesa para 
atendimento às escolas da rede municipal de 
ensino, conforme Termo de Referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

Contratada: Renato Marana.  
Autorização de Fornecimento nº: 836/15 – 
Valor: R$ 51.800,00 – Data: 21/05/2015.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015. 

PREGÃO Nº 062/2015
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e 
elétricos para uso nas obras e manutenções 
diversas executadas no distrito de Moreira 
César e Secretaria de Educação e Cultura.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

Contratada: HSX Comércio e Serviços 
EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 721/15 – 
Valor: R$ 3.100,00 – Data: 20/05/2015.

Contratada: HSX Comércio e Serviços 
EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 724/15 – 
Valor: R$ 1.667,50 – Data: 20/05/2015.

Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 725/15 – 
Valor: R$ 144,00 – Data: 20/05/2015.

Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. 
EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 723/15 – 
Valor: R$ 200,00 – Data: 20/05/2015.

Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 722/15 – 
Valor: R$ 694,44 – Data: 20/05/2015.

Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 036/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 
36/15, que cuida de “Aquisição de 
medicamentos homeopáticos com a 
finalidade de atender aos usuários do 
serviço de homeopatia municipal”, a 
Autoridade Superior, com base no parecer 
da área técnica da Secretaria de Saúde, 
HOMOLOGA e ADJUDICA em favor da 
empresa (itens/lotes): F. M. A. de Almeida 
Ferraz & Cia. Ltda. ME (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 098/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 
98/15, que cuida de “Aquisição de 
eletro domésticos, micro-ondas e 
cafeteiras para as unidades de saúdo 
do município”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa (item/lote): 
HSX Comércio e Serviços EIRELI (01). 
Item fracassado: 02.
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 113/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 
113/15, que cuida de “Contratação 
de empresa especializada para 
fornecimento de oxigênio medicinal, ar 
comprimido/concentrador de oxigênio, 
cilindros, dióxido de carbono, cânulas, 
umidificador, visando atender o 
reabastecimento de oxigênio, ar em 
todas as unidades básicas de saúde, 
ambulância, unidade de resgate do 
corpo de bombeiros, oxigênio terapia 
domiciliar em pacientes portadores de 
insuficiência respiratória, pelo período 
de 12 meses”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa (item/lote): 
White Martins Gases Industriais Ltda. (01).

Pindamonhangaba, 08 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 367/2014
Contrato nº: 110/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Vale Caminhões Ltda.
Objeto: Aquisição de caminhão coleta 
seletiva com carroceria de gaiola para 
atender o Departamento de Meio 
Ambiente.
Valor: R$ 199.700,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Francisco 
Norberto da Silva Rocha de Moraes e 
Marcos Antônio Guerrero.
Assina pela contratada: Antonio 
Carlos Milano Davoli.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Governo e Integração. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 003/2015
Contrato nº: 106/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: AMS Editora Ltda.
Objeto: Contratação de jornal de 
circulação estadual para publicação de 
atos oficiais da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 
(doze) meses.
Valor: R$ 25.840,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 25/05/15.
Assina pela contratante: Domingos 
Geraldo Botan.
Assina pela contratada: Marco 
Antonio Lopes da Costa.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Finanças. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 027/2015
Contrato nº: 080/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Equipamentos 
Taubaté Ltda.
Objeto: Aquisição de câmeras digitais 
para uso dos setores vinculados a 
Secretaria de Administração.
Valor: R$ 4.144,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 16/04/15.
Assina pela contratante: Rosana 
da Silva Monteiro (secretária em 
exercício).
Assina pela contratada: Rita de 
Cássia Moreira da Silva Cortez.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Administração. 

Contrato nº: 081/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços 
EIRELI Ltda.
Objeto: Aquisição de impressoras para 
uso dos setores vinculados a Secretaria 
de Administração.
Valor: R$ 1.998,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 16/04/15.
Assina pela contratante: Rosana 
da Silva Monteiro (secretária em 
exercício).
Assina pela contratada: Thyago Telles 
Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Administração. 

Contrato nº: 082/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Leandro Moutinho 
Caçapava Comércio de Equipamentos 
de Informática Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de impressoras para 
uso dos setores vinculados a Secretaria 
de Administração.
Valor: R$ 2.240,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 16/04/15.
Assina pela contratante: Rosana 
da Silva Monteiro (secretária em 
exercício).
Assina pela contratada: Maria de 
Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Administração. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 033/2015
Contrato nº: 083/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: JM da Silva Oliveira ME.
Objeto: Aquisição de exaustores 
eólicos para atender a necessidade do 
Setor de Suprimento Escolar.
Valor: R$ 7.220,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/05/15.
Assina pela contratante: Maria 
Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Jefferson 
Marcos da Silva Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Educação e Cultura. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 048/2015
Contrato nº: 091/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Alves Lopes Transportes 
Ltda.
Objeto: Contratação de empresa 
especializada em transporte adaptado 
de pacientes com necessidades 
especiais por 12 (doze) meses.
Valor: R$ 597.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/05/15.
Assina pela contratante: Maristela 
Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: José Aurélio 
Alves Lopes.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 057/2015
Contrato nº: 093/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Mapfre Seguros Gerais 
S/A.
Objeto: Contratação de empresa 
especializada em cobertura securitária 
para seguro de veículos pertencentes a 
frota da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 3.064,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/05/15.
Assina pela contratante: Maristela 
Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Paulo 
Roberto Martins.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 065/2015
Contrato nº: 105/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Jomari Piscinas Indústria 
e Comércio de Artefatos em Fibra de 
Vidro Ltda.
Objeto: Contratação de empresa 
especializada para instalação de bomba 
com filtro e serviço de manutenção 
e limpeza no tanque de tratamento 
de mergulho do posto do corpo de 
bombeiros pelo período de 12 meses.
Valor: R$ 8.850,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/05/15.
Assina pela contratante: Edson 
Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: João Batista 
Nascimento.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Administração. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREGÃO Nº. 069/2015
Contrato nº: 104/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços 
EIRELI Ltda.
Objeto: Aquisição de barras de ferro, 
arame recozido e malha painel pop, 
conforme solicitado pelo Departamento 
de Obras e Viação, para serem 
utilizados em diversas obras e 
manutenções no Município.
Valor: R$ 31.833,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/05/15.
Assina pela contratante: José Antônio 
Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Thyago Telles 
Pereira.
Gestão do contrato: Secretaria de 
Obras e Serviços. 
Pindamonhangaba, 09 de junho de 
2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação

Controle 199/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o Sr (a). DANIEL RIBEIRO DA 
COSTA, responsável pelo imóvel situado 
a RUA MACHADO DE ASSIS, nº 61, 
bairro VILA PRADO, inscrito sob a sigla 
SE 11.15.12.010.000, quadra E, lote P-53, 
para que efetue a construção de calçada no 
referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da 
Administração Municipal não for cumprida, 
os serviços de que trata o artigo anterior 
serão executados pela Prefeitura que 
cobrará os custos do trabalho efetuado.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

Controle 200/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica Sr (a) DANIEL RIBEIRO DOS 
SANTOS COSTA, responsável pelo imóvel 
situado a RUA MACHADO DE ASSIS, 61, 
bairro VILA PRADO, inscrito sob a sigla SE 
11.15.12.010.000, quadra E, lote P-53,  para 
que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/
entulho decorrente da limpeza, do local, 
a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

Controle 202/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA EM 
LOGISTICA LTDA, responsável pelo imóvel 
situado a AV. AMÉLIA PRATA BALARIN 
S/Nº, bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, 
inscrito sob a sigla NE 12.14.10.037.000,  
para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/
entulho decorrente da limpeza, do local, 
a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

LICENÇA DA CETESB
4PIPE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.  torna público que requereu a 
Cetesb ag Taubaté, a Lic Prévia e de Instalação para Fabricação de blocos 
de espuma de plástico expandido, sito á Av Félix Galvão da Cruz Simões, 
nº 375 - Galpão «C» - Loteamento Industrial Feital - Pindamonhangaba-SP.
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Tribuna do Norte
entrevista

pindamonhangaba

Presidente destaca cursos e 
atuação do Sindicato Rural

— Há quanto tempo 
como presidente do sindi-
cato?

Nesta gestão, estou desde 
2014, mas, em 1978, fui dire-
tor/tesoureiro e, presidente 
entre os anos de 1982 e 1985. 
Em 2006 também estava como 
tesoureiro.

— O que lhe  levou a ser 
presidente do sindicato?

Eu gosto muito do setor 
agrícola, tenho isso como 
missão de vida. Já que estou 
aposentando, tenho mais con-
dições que outros companhei-
ros em termos de tempo. Quero 
contribuir mais um pouco para 
o desenvolvimento da agricul-
tura local, porque enquanto 
profissional estive mais focado 
no desenvolvimento regional e 
agora temos condições de focar 
mais a zona rural de Pinda e o 
desejo de contribuir. 

— O fato de você ter tra-
balhado com o desenvolvi-
mento da região agregou 
valores para trazer para o 
desenvolvimento da zona 
rural da cidade?

Sim. Conhecemos muita 
coisa diferente, indo a luga-
res novos, tendo contato com 
pessoas experientes e tudo isso 
podemos colocar em prática no 
município.

— Em que áreas o sindi-
cato atua? 

Defendemos os interesses dos 
produtores rurais, a questão 
social, procurando uma promo-
ção social do homem do campo, 
seja ele, o produtor, o proprie-
tário. Procuramos estabelecer 
convênios, que visem a saúde 
do produtor, promover cursos e 
treinamentos, fazer viagens téc-
nicas, como Agrishow, Hortitec, 
Agrifam e outras.

— Quem pode associar-
se ao sindicato?

Qualquer pessoa que tenha 
vínculo com atividade rural: 
pode ser produtor, arrendatá-
rio, posseiro, pessoas ligadas à 
atividade. Pessoas que tenham 
sítio somente para lazer, tam-
bém podem se associar. 

— O sindicato oferece 
cursos em parceria com o 
Senar. Como eles são?

Nossa parceria com o Senar 
é muito forte e oferece diversas 
ações. São mais de 80 durante 
o ano, atingindo mais de 600 
pessoas. Temos cursos de mo-
tosserra e máquinas agrícolas, 
por exemplo. 

O Sindicato Rural de pindamonhangaba tem apoiado as ini-
ciativas que auxiliem o produtor rural e buscado parceiros. 
para isso, tem parceria com o Senar – Serviço nacional de 

aprendizagem Rural, que promove cursos e treinamentos em diver-
sas áreas, além de missões para feiras no estado de São paulo. para 
o futuro, o sindicato pretende construir um Centro de Formação no 
município.

esta semana, a Tribuna traz uma entrevista com o presidente da 
instituição, joão bosco andrade pereira.

Com a missão de defender e representar a categoria, o sindicato atua em 
diversas áreas, desenvolvendo ações que auxiliam os produtores rurais

João Bosco ANdRAdE 
PEREIRA

IdAdE – 64 anos

cAsAdo com: maria de 
Fátima magalhães pereira

FIlhos: 3 filhos – Lígia 
magalhães pereira, joão 
bosco andrade pereira Filho, 
Laís Magalhães Pereira.

NETos: 1 – daniel 

FoRmAção – engenheiro 
agrônomo

cARREIRA – Formou-
se em 1973, na ESALQ, 
em piracicaba. Trabalhou 
em empresa privada com 
crédito rural por três 
anos. ingressou na Cati – 
Cordenadoria de assistência 
Técnica integral, em 1976, 
trabalhando na Casa da 
agricultura de Taubaté. em 
1983, foi diretor da dira – 
divisão Regional agrícola 
durante quatro anos, em 
1994, voltou a ser diretor. 
em 1998 foi diretor da Cati 
e, em 2011, aposentou-se. 
agora é produtor de leite 
e presidente do Sindicato 
Rural de pindamonhangaba.

— Qual o segmento de 
maior destaque na área ru-
ral em Pindamonhangaba?

Hoje, ainda é a pecuária de 
leite. A cultura de arroz caiu 
muito, mas, ainda há alguns 
produtores e esse produto 
ocupa bastante espaço. Outras 
áreas que estão começando a 
despontar são apicultura, a 
agricultura orgânica, a ovino-
cultura (criação de carneiros). 
Também destacaria o Turismo 
Rural. Gostaria de ressaltar a 
agricultura orgânica. Interes-
sante como essa área tem se 
desenvolvido muito no muni-
cípio.

— A crise econômica 
atingiu também o setor ru-
ral. Qual a preocupação do 
sindicato nesse sentido? 

Além de todas as ações que 
o sindicato já vem fazendo, 
procuramos atuar, tentando 
sensibilizar para algumas polí-
ticas que possam favorecer ao 
produtor. Uma delas é o paga-
mento por serviços ambientais, 
que é uma coisa relativamente 
nova e necessária.

— Qual a atuação do 
sindicato na questão am-
biental?

O sindicato teve uma atua-
ção muito forte nesses últimos 
tempos. Um exemplo foi a 
tentativa de criação de um 
Parque Nacional da Serra 
da Mantiqueira, que uniu os 
produtores da região, inclusi-
ve em uma audiência pública 
em Pindamonhangaba, que 
foi fundamental para der-
rubar uma ideia dessas. Os 
parques que foram criados 
na região com promessas de 
desapropriação há 50 anos, 
não tiveram o pagamento 
dessas desapropriações e os 
moradores que estão lá são 
tidos como invasores em vez 
de serem valorizados por 
defenderem as terras e o meio 
ambiente.

— Quais os planos para 
a comemoração do Dia do 
Produtor Rural?

Para 2015 queremos que 
o público conheça um pouco 
das atividades praticadas 
pelo produtor rural. Hoje a 
impressão que se tem é que a 
comida é produzida no su-

permercado. O evento está 
marcado para os dias 24, 25 e 
26 de julho, na sede do Sindi-
cato Rural. 

— Quais os planos para a 
criação do Centro de For-
mação Profissional?

Temos um terreno que foi 
cedido pelo Governo do Esta-
do destinado para um Recinto 
de Exposições Rurais e agora 
queremos transformar o local 
em um Centro de Formação, 
para a construção de salas 
de aula e de uma cozinha 
industrial para os cursos de 
produção artesanal. A ideia 
é construir ainda um galpão 
para atender aos cursos de 
manutenção de máquinas e 
curso de motosserra. E áreas 
para demonstração e, ain-
da, para montar o projeto 
“Jovem Aprendiz do Futuro”, 
para jovens que passam parte 
do tempo no lugar e apren-
dem atividades do campo. Es-
tamos esperando um decreto 
do Governo do Estado, ratifi-
cando a autorização de uso de 
área. Depois disso, esperamos 
iniciar a construção no local, 
trazendo benefício para todo 
o município. 

— Mensagem para quem 
ainda não é associado.

É cada vez mais importante 
os produtores estarem unidos, 
precisamos nos organizar. 
Precisamos mostrar o que o 
produtor está fazendo. Por 
isso é importante que o produ-
tor procure o sindicato para 
se associar. Porque além dos 
serviços e convênios, tem essa 
questão da defesa da ativida-
de agropecuária, porque só 
seremos fortes se estivermos 
unidos, individualmente  não 
temos possibilidade de alcan-
çarmos sucesso. Então precisa-
mos aprender a ter organiza-
ção e a criar essa força.  

curso de operação e manutenção de motosserra

curso de plantio de tomate

curso de processamento artesanal de frutas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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